
WOW! ACS 
CARS CAMERA
KALIBRATIE-
SYSTEEM



Rijhulpsystemen eenvoudig, snel en winst
gevend gekalibreerd in alle werkplaatsen
 
WOW! ACS CARS voor uw werkplaats

•  Vergeet omslachtige kalibratie. WOW! ACS CARS biedt 
u een flexibel en kosteneffectief systeem voor statische 
kalibratie van alle relevante voertuigmerken. 

•  Ideaal systeem voor onafhankelijke garages, 
autoglasreparatiebedrijven, carrosseriebedrijven en 
autobandenbedrijven. 

•  Samen met de WOW! Dialooq diagnose systemen biedt 
ACS CARS de optimale oplossing voor de veeleisende 
workshop elke dag.

Tijdwinst en omzet
Kalibreer nu in minder dan 10 - 15 minuten. Meer kalibraties leiden  
tot hogere klanttevredenheid en omzet.

Eénmansbediening in plaats van groepswerk
Ontworpen voor eenvoudige bediening dankzij geavanceerde  
componenten. Ideaal voor camerakalibratie.

  

EXACTE, UNIVERSELE KALIBRATIE VAN  
ALLE RELEVANTE AUTOMERKEN

WOW! ACS Cars geeft u maximale flexibiliteit. Het systeem kan op elk 
moment worden uitgebreid met behulp van dubbelzijdige, merkspecifieke 
kalibratieplaten.
 
WOW! ACS Cars is niet alleen flexibel met de merken, maar ook met de 
voertuigafmetingen - van kleine auto's tot bestelwagens (busjes)* - met 
zelfcentrerende wielhouders voor 11 - 25" velgen.

*  Niet met dubbele banden achter, max. instelbare hoogte van de targethouder 1,85 m.



Kalibreert rijhulpsystemen  
bijna als vanzelf

Mobiel  
Mobiel gebruik van het systeem. De targethouder 
(maximaal 1,85 m, snelle bevestiging van  
verrijdbare targethouder. 

Doordacht  
De targethouder (maximaal 1,85 m, ook voor  
bestelwagens) instellen voor camerakalibratie. 

Eenvoudig 
Snelle bevestiging van zelfcentrerende wielklem 
op 11 - 25" velgen. 

De targethouder instellen (tot 1,85 m ook voor 
bestelwagens) voor camerakalibratie door middel 
van veerontlasting.

De laserdrager instellen (tot 1,0 m) voor de 
radarkalibratie.

Eenvoudige fijnafstelling (uitlijning van de  
parallelliteit met de achteras van het voertuig met 
sterknopschroef. 

WOW! ACS CARS  
Art.nr. W074 200 000
•  Gepoedercoate, in hoogte verstelbare, veerbelaste, verrijdbare target-

houder (1,0 m tot 1,85 m), handvat en klemschroef.
•  In hoogte verstelbare en deelbare dwarsbalk (0,27 m tot 1,0 m, met extra 

fijnafstelling) met twee aangepaste lasermodule-eenheden (laserklasse 2).
•  Schaal voor hoogteafstelling van paneelbalken en laserlijnen.
•  Twee zelf centrerende vierpunts wielklemmen (voor 11 - 25 inch velgen).
•  Koffer met de volgende uitrusting: 

Lijnlaser, meetlint, laserglazen, twee spiegel-/schaaleenheden en meetlint-
houder.

WOW! ACS CARS HUNTER 
Art.nr. W074 200 001
Basis set Hunter, zonder wielklemmen en lasers.
Voor gebruik met Hunter uitlijn apparatuur*
• Geleverd door importeur Hunter – Fuchs equipment service

Optionele uitbreidingen
W074200000  ACS-CARS BASISPAKKET TARGETHOUDER
W074210000  TARGET TFC1+TFC2 = MB + VAG
W074210009  TARGET TFC3+TFC4 = RENAULT + PSA GEN 2
W074210002  TARGET TFC5+TFC6 = FCA + ALFA
W074210003  TARGET TFC7+TFC8 = NISSAN/MAZDA

W074210004  TARGET TFC9+TFC10=MAZDA2/MITSUBISHI
W074210005  TARGET TFC11+TFC12=TOYOTA1/TOYOTA2
W074210006  TARGET TFC13+TFC14=HYUNDA TYPE2+TOYOTA/PS A
W074210007   TARGET TFC15L+TFC15R+TFC16+TFC17=HONDA 

TYPE1+HONDA TYPE2+ HONDA TYPE3
W074210008  SET RAILS-voor Toyota –Mazda/Mitsubhisi voor  

gebruikl met Targets W074 210 004, 005, en 007
W074 210 009  Renault en PSA
W074224000 ACS-CARS-LASERBALK-HUNTER-LINKS
W074224001 ACS-CARS-LASERBALK-HUNTER-RECHTS

RADAR
W074211001  RADAR = RADARKIT 2
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